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forberedelsene t3.1 operasjoner i Middelhavet og andre ateder' 3. airopa er

gang og at det ikke bare er snakk om en annen front, men også en
tredje frontt og når den kommer, så konuner den kraftig, Talen var preget
av en rolig og sunn optimisme, og ga grunn til å håpe på, anarlige forandringer

Advarsel.
Vi er blitt bekjennt med at Alesund har fått et større innrykk av norske
gestapo agenter. vi. retter derfor en kraftg advarsel til folk om å være
særlig på vakt om clagent og ikke innlate eig med - folk de ikke kjenner,En
spion av værste sort som kaller sig annet for liolf eller Karl Da.b.\_

----har vært i sving 3. flere dager• Han har utgitt sig som selzer for firmaet
Chooho,men har sikkert også mange andre fietillinger% Han påstår å være
god nordmann og at han tidligere har drevet illegal virksornhett og utgitt
hemmelige aviser, og selvsagt har han usitteto 6 måneder på Gra.n.t. Dess-
uten har han vært ettersøkt av politiet for tidligere virksomhet Isier han
og  no vil  han gjerne komme 3, forbindelse med gode nordmenn i. ;. .lesund som
vil  vare med på hans ttiUegal&t "planer gan opererer sammen med ltdamea
som  preeenterer sig for frk, HIlda Johånnessen.- Vi har pålitelige rapor .
ter om at denne Dahl. har operert på samme måte 5. Molde og Kristiansundf
hvor de har fått flere nordmenn i fengsel, Vi vil derfor inntrengende henp-
stille til alle om å utvise den største forsiktighet. Der er også flere
andre karerynoen bor på Grand Hotell, som har angiveri til spesialitet
som vi venter vil forsøke sig i tiden framover. Vær derfor forsiktig slik
at angivernes skitne arbeide blIr resultatløst0

Kinostreiken,
Vi har no hatt total  kinostreik i nasten  et år*Kinostreiken ble SGT/1
kjent erklært som protesk mot den ulovlige opsigelse av kommunefunksjo-
nærer og som protest mot at kinoen kom under nasistisk ledelseoDa vi
denne tiden har vist tår forakt for nasistene og slått fast vår vilje til
motstamd, er hensikten med k.inostreiken på en måte opnådd« Det vil derfor
fra no av bli lempet på blokE.den, med undtagelse av tyake og nasistiske
tiimer t slik  at de mest idnogale kan. få den  nadspredase s  aom kinoen
idag



Arbeidatjenesten for p1ker.
VI har sett ett eam enrstor og viktig epgave å fbrhindre at byens ubge
piker ble u ergt nasistenes påvirkning og kontroll. VI har i lengere
tld gitt de skarpe te advarsler og vl har gitt anvisninger på,hvordan
p1kene skul  e forh  lde sig  for  å undra sig denne ulovlige tvangsutskriws
ningi  Vi h nemlig sørgelige belillser for at unge piker som har delt,tt I
disse såknl te  narbeidsleireu er i den grad blitt påvirket aV den nasest.,
1ske propaganda at de sogar har meldt sig lnn i den kvinnelige hird. Og det
er slike ting man kan opleve når pikene blir stående alene langt fra  sin
ihjer og utenfor  foreldres og venners veiledning,

Vrhadde-håpetcgogskventetatflertalletav,byensunge
piker hadde vist foræderne at de hadde både mot og kraft il å nekte
møte fram tIl arbeide%jenesten.  Det er med sorg i sinnet at vi åpent  må
Innrømme at vi her har tatt feil. For første gang har fronten eviktet/ og
det på et sted hvor vi minst hadde ventet det. Det er hårdt å gåtte innr•
rømme dette, men vi står averfor den kjennsgjerning at flertallet av de
unge piker har reist til Trøndelag for å gå nasistenes errindero Vi er
klar over at der ble truet med at foreldre skulde arresteres hvis pikene
1kke møtte fram. Men slike trusler har vi hatt mange ganger før, og aldrI
har hatn sviktet hjernmefronten på grunn av nasistenes trusler. Vi kritleerer
ingen og bebrelder ikke hverken,pikene eller deres foreldre. VI bare kon,-
stanterer et beklagelig faktum,

men vi vil samtidig=bringe vår hyldets til de piker som
mod1g har fu.lgt  sin samvittighet og har undlatt  å  møte frwn. Disse piker

sin tid få sin belønning,for ein innsats, De har vist at de ikke lar
sig skremme av nasistenes tomme trualer. De har  viSt  at de har den rette
IVAd-13g-lUrn-tett~t
og modig inneats at sammen skal kjempe mot undertrykkerne, VI bringer
på hjemmefrontens vegne vår varmeste takk til disse uforferdede og kjekke
peker„ La deres And ag eksempel hjelpe til å klare den korte tiden som no
er igjen før frlhetens time slår for vårt fedreland,

En klubb i framgango
Roklubben.får stadig nye medlemmer. Det siste er "biskopoZwilgmeyer som
har latt  sig  innsette som "biskop" i Hamar, Han har no fra prekestolen
kunngjort at ban  har meldt sig ut av nasjonal samling og erkjent sin ostore
feiltagelse% R1ktignok er det noe som heter bedre sent enn aldr1 nier

tviler på om denne retretten til-nhans  bølearværdIghet" blIr godtatt
når regnskapet skal gjøres op.

En  falsk. profet,
Etter at bestyrer Melsæter ble innvilget en høist påkrevet sykepermisjon,
har nasistene ansatt en sjarlatan  ved navn Rindat ved Arbeldskontoret,
ret  er  no a<å mange i byen som har hattmed denne sjakalenå gjøre at alle
er klar over manmens dobbeltsp111, telv  påstår han at han,Ikke er nasIst,
nen vi vet at han har vært i sIkkerhetspolItlete tjeneate Ag er helt
igjennom falsk og upålitelig, Men enhvqx.'nordmann sam hanhar urskrevet
til tysk arbeid/ skal bli en.pInn t11 hans likk1ste.

VI hører tra mange hold at folk 1 en taklagelig stor utstreknIng driver
med anonyme anmeldelser  og klagero rrisse onds1nnede angrep på s1ne med,
mennesker trodde vi ikke skulde opleve 5. disse tider. net er en form for
angiveri som ikke er bedre enn de betalte gestapoagenter. Vi ber alie
som har vært utsatt for slike anmelåelser å notere ned alle detaljeri,slik
at de akyldige kan bl1 trukket til ansvar,

Vls Rundskue til dine venner og kjennte som du stoler pålmen alle må
vise den største,forsIktIghet slik at  avisen ikke bl1r,lest av nasister.

GUD BEVARE KONGEN OG VÅRT DYREBARE F£DRMAND,


